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Ewolucje notacji muzycznych.  
Rola i znaczenie Irmologionu supraskiego w kwestii 

„deszyfracji” śpiewu neumatycznego

Starożytna notacja muzyczna

Antyczni Grecy do zapisu melodii używali notacji opartej na literach. Istniały 
właściwie dwa systemy notacji, jeden dla muzyki instrumentalnej, drugi dla wo-
kalnej. Do zapisu melodii instrumentalnej używano 8 znaków z alfabetu fenickie-
go. Znaki te obejmowały jedną oktawę, ale każdy ze znaków mógł być użyty w 3 
pozycjach, w ten sposób zapisywano pozostałe dźwięki. Do zapisu melodii wokal-
nej używano 24 litery alfabetu jońskiego, stąd nie było potrzeby dodatkowego sto-
sowania różnych pozycji1. Według stanu na chwilę obecną znanych jest 51 zabyt-
ków muzycznych z zastosowaniem tego typu notacji. Niektóre z nich zachowały się 
tylko we fragmentach. Najstarsze zabytki zachowane w  „całości”  pochodzą z dru-
giej połowy II wieku p.n.e. – są to dwa hymny delfickie z 138 p.n.e. Pierwszy hymn 
nazywamy hymnem Athenajosa, drugi – hymnem Limeniosa. Są to muzyczne pe-
any na cześć Apollona2. Zostały one odkryte na zewnętrznej stronie skarbca świą-
tyni Apollona w Delfach. Odnaleźli je w XIX wieku francuscy archeolodzy.

Nie jest natomiast znana starożytna rzymska notacja muzyczna. Przypuszcza 
się jednak, że Rzymianie przejęli starożytną notację grecką3 używając tego systemu 

1 Ogromny wkład w badanie notacji muzyki antycznej Grecji mieli m.in. uczeni: Curt Sachs, 
Kenneth Levy, Oliver Strunk, John Landels, Martin West i Jewgienij Gercman.

2 Zob. Л.А. Ельницкий, Древнегреческая музыка, [w:] Музыкальная энциклопедия, t. 2, Мо-
сква 1974, s. 306. 

3 M. Przedpełska-Bieniek, Muzyka Etrusków i starożytnego Rzymu: <www.sonoria.pl/2019/09/04/
muzyka-etruskow-i-starozytnego-rzymu/> [dostęp 12.11.2022].

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfabet_joński&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/138_p.n.e.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Świątynia_Apollina_w_Delfach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Świątynia_Apollina_w_Delfach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Delfy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Archeologia
http://www.sonoria.pl/2019/09/04/muzyka-etruskow-i-starozytnego-rzymu/
http://www.sonoria.pl/2019/09/04/muzyka-etruskow-i-starozytnego-rzymu/


56 ■ Abp Jakub Kostiuczuk

do zapisu swoich melodii. Przejęli oni grecką teorię muzyczną i terminologię, jedy-
nie transliterując wiele nazw z greckiej nomenklatury4.

Notacja kościelna

Badacze nie są zgodni odnośnie do używania w Bizancjum notacji antycznej. 
Jedynym zabytkiem posiadającym notację muzyczną jest hymn z IV wieku napisa-
ny językiem greckim. Znalezisko z Oxyrynchos zostało odkryte w 1918 roku przez 
papirologa Arthura Hunta. Zachowany fragment to końcówka hymnu do Trójcy 
Świętej. Na współczesną notację liniową transkrybował go Henry Stuart Jones5, 
utwór dodatkowo przebadał i zinterpretował Egon Wellesz6. Pomimo znikomej 
ilości zabytków z notacją pierwszych wieków tradycji bizantyńskiej muzykolog 
Jewgienij Gercman postuluje korzystanie z antycznego zapisu przez śpiewaków. 
Przeszkody w stosowaniu przedchrześcijańskich notacji mogły polegać na mu-
zycznej rozbieżności systemu okteochosu z systemami antycznymi7. Ponadto nie 
zachowały się żadne dokumenty z wieków: V–IX. Najprawdopodobniej, od po-
czątku tradycji kościelnej Bizancjum używana była pochodząca z greckich znaków 
prozodycznych notacja ekfonetyczna8, której autorstwo nauka przypisuje grama-
tykowi Arystofanesowi (ok. 180 p.n.e.)9. Zapis ten wyznaczał sposób i interpreta-
cję deklamowanych tekstów. Dopiero po sporach ikonoklastycznych odnotowano 
pierwsze świadectwa paralelnie powstałej notacji neumatycznej, m.in. na świętej 
górze Athos10. 

Notacja ta w kolejnych stuleciach przechodziła ewolucje i stała się w trady-
cji chrześcijańskiej normą. Polegała na stosowaniu specjalnych znaków neuma-
tycznych, posiadających określoną rolę interpretacyjną w historycznych stadiach 
rozwoju. We wczesnym stadium (XI w.) znaki nie posiadały konkretnej wartości 
interwałowej, w późniejszym (XIII wiek) podają dokładną wielkość interwału. 
W finalnym stadium rozwoju (XIII–XIX w.) do muzycznej notacji dodawano znaki 
pomocnicze11, aby uzyskać większą precyzję. 

4 J.G. Landels, Muzyka starożytnej Grecji i Rzymu, tłum. M. Kaziński, Kraków 2005, s. 197.
5 E. Wellesz, Historia muzyki i hymnografii bizantyńskiej, tłum. M. Kaziński, Kraków 2006, s. 173.
6 Zob. E. Wellesz, The Earliest Example of Christian Hymnody, [w:] Classical Quarterly 1945, 

v. 39, s. 34–45.
7 Е. Герцман, Византийское музыкознание, Ленинград 1988, s. 201.
8 E. Wellesz, Historia muzyki i hymnografii…, s. 272.
9 Ibidem, s. 247.
10 Zob. К.К. Розеншилдь, Ю.В. Келдыш, Византийская музыка, [w:] Музыкальная энцикло-

педия, t. 1, Москва 1973, s. 775.
11 Por. E. Wellesz, Historia muzyki i hymnografii…, s. 286.
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W tradycji słowiańskiej odpowiednikiem neum są znaki zwane kriukami, które 
miały nie tylko odmienny niż bizantyńska notacja wygląd, ale również system zapisu 
melodii. Znak muzyczny nie określał dokładnej wysokości pojedynczego dźwięku, 
lecz krótką ścieżkę muzyczną (choć czasami na tej samej wysokości). Znany rosyjski 
kompozytor i historyk śpiewu cerkiewnego Władimir Martynow pisał: 

Wydawałoby się logicznym przypuszczenie, iż tak doskonale opracowany system 
(starożytnej) notacji powinien był być przejęty przez chrześcijan, tym bardziej, 
że to właśnie oni stawali się bezpośrednimi dziedzicami kultury antycznego 
świata. Nie miało to jednak miejsca, ponieważ grecka notacja, jako notacja mu-
zyczna, oznaczała fizyczne parametry dźwięku (wysokość i długość), a wyraża-
jąc cielesność, nie była w stanie zapisać duchowego, niebiańskiego i podobnego 
do anielskiego śpiewu. W tym celu potrzebny był całkowicie odmienny system 
oznaczeń i taki system został utworzony w chrześcijańskiej świadomości w po-
staci systemu neumatycznego12. 

Martynow wyjaśnił wiele aspektów tej notacji, zadaniem której było niwelo-
wanie indywidualizmu twórczego i wprowadzenie „soborowości” twórczej, tak 
ważnej w życiu Kościoła. Rzeczywiście, znaki które czasami oznaczały stosunko-
wo długie formuły melodyczne (charakterystyczne dla śpiewu melizmatycznego)13 
i które już były w swoisty sposób kanonizowane w soborowej świadomości Kościo-
ła, pozwalały na kompilowanie gotowych już odcinków melodycznych praktycznie 
niwelując indywidualizm twórczy. Ponadto osoba rozpoczynająca praktykę śpie-
waka – psalmisty cerkiewnego – długo musiała się uczyć linii melodycznej neuma-
tycznych znaków od swojego nauczyciela czy poprzednika, stojąc przy nim i wspól-
nie śpiewając. Zachowanie tego typu „sukcesji” oznaczało wocerkowlenije adeptów 
cerkiewnego śpiewu.

Greckie księgi liturgiczne i ich notacja muzyczna

Nazwa irmologion pochodzi od greckiego słowa irmos, które oznaczało krót-
ką pieśń. W nomenklaturze kościelnej tym słowem nazywano śpiewany troparion 
wprowadzający do kanonu. Imologion był więc zbiorem – księgą liturgiczną zawie-
rającą irmosy na cały rok. Irmosy – pieśni kanonów – były opatrzone specjalną no-
tacją muzyczną i podzielone (od czasów św. Jana z Damaszku) na 8 różnych tonów. 
Inna księga liturgiczna zawierająca teksty używane na nabożeństwie wieczornym 

12 В.И. Мартынов, История богослужебного пения, Москва 1994, s. 53. Tłumaczenie moje.
13 Popiewki, lica i fity, zob. D.A. Sawicki, Ciągłość tradycji staroruskiej monodii cerkiewnej na 

przykładzie wybranych dogmatyków ośmiu skal modalnych z Irmologionów Ławrowskiego i Supraskie-
go, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. XV, 2018, nr 1,  s. 28 i 34.
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i jutrzni poszeregowane według ośmiu tonów otrzymała nazwę oktoich (okto gr. – 
osiem).

Mówiąc o irmologionach i oktoichach nie sposób pominąć kwestii zastosowa-
nej w nich notacji muzycznej. We wszystkich zachowanych greckich irmologionach 
i oktoichach do zapisu melodii śpiewanych pieśni kanonów używano notacji neu-
matycznej. Taka notacja była stosowana we wszystkich rodzajach ksiąg liturgicz-
nych, w których była wymagana rejestracja melodii. Choć same znaki ulegały cią-
głej zmianie i ewolucji, greckie Kościoły prawosławne także dzisiaj używają tego 
systemu notacji śpiewanych części nabożeństw. Rękopiśmienne zapisy stosowane 
w irmologionach i oktoichach poszczególnych okresów historii uwieczniły różno-
rodne znaki melodyczne, których obecność można prześledzić dzięki zachowanym 
manuskryptom. Najstarsze znane rękopisy greckich ksiąg liturgicznych pocho-
dzą z XI – XII wieku. Dlatego na podstawie istniejących źródeł (bez przykładów 
z wcześniejszych ksiąg liturgicznych z notacją muzyczną) rozwój greckiej notacji 
dzieli się na cztery okresy14: 

1. Starobizantyński (X – początek XII w.)
2. Średniobizantyński  (XII – początek XIV w.)
3. Późnobizantyński (XIVw. – 1818 r.
4. Nowobizantyński (1818 r. – do dzisiaj).
W większości Kościołów prawosławnych greckiej tradycji (i niektórych sło-

wiańskich, szczególnie w praktyce monasterskiej) zachowano śpiew jednogłosowy 
– unisono, bardzo często z zastosowaniem dodatkowego dźwięku ison, który nie 
jest kontrapunktem i nie przekształca melodii w harmonizację lub polifonię. W tej 
tradycji w dalszym ciągu stosowany jest system notacji neumatycznej.

Księgi słowiańskie

W księgach słowiańskich początkowo zapożyczono grecki system notacji neu-
matycznej. Zachowały się rękopisy, które świadczą o podobieństwie znaków w tam-
tym okresie, szczególnie bliska greckiej tradycji była „notacja kondakarna”. Ma-
nuskrypty z XII wieku jednoznacznie świadczą o organicznej więzi neumatycznej 
notacji greckiej i słowiańskiej, występującej na Rusi Kijowskiej. W następnych stule-
ciach, choć idea i system notacji pozostaje ten sam, same znaki podlegają zmianom.

Przekształceniom zarówno znaków, jak i ich melodycznego znaczenia sprzy-
jał proces powstawania rękopiśmiennej księgi. W pewnym stopniu na owe zmiany 
mogły wpływać nawet odmienne zapisy znaków, wynikające z charakteru pisma 

14 В.И. Мартынов, История…, s. 57.
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danego autora lub kopisty. To powodowało rozejście się notacji greckiej i słowiań-
skiej. Podobnie też ewolucja melodii czy powstawanie nowych form melodycznych 
w odległych od siebie ośrodkach życia liturgicznego generowało powstawanie od-
miennych znaków neumatycznych i tłumaczy występowanie na przestrzeni stuleci 
różnych typów notacji. Znany historyk śpiewu cerkiewnego Iwan Gardner zauwa-
ża, że zbieżność graficzna znaków paleobizantyńskich i późniejszych ruskich wcale 
nie musi oznaczać ich tożsamości melodycznej15.

Znanych jest kilka nazw różnych typów notacji neumatycznej stosowanej 
w późniejszych księgach słowiańskich. Między innymi stołopowaja, diemiestwien-
naja, putiewaja16 czy wspomniana już wcześniej kondakarna.

W XVII wieku do notacji neumatycznej wchodzi, można by rzec, systemowa 
zmiana. Pojawiają się tzw. kinowarnyje pomiety – czerwone literowe znaczniki. O ile 
neumatyczne znaki – kriuki wyznaczały melodyczny kontur, sposób emisji i rytmi-
kę, to czerwone znaki właściwie wskazywały wysokość dźwięku. Pozornie wyglądało 
to jak swego rodzaju powrót do antycznego systemu. W rzeczywistości jednak czer-
wone znaki nie oznaczały konkretnej wysokości dźwięku, lecz stosunek dźwiękowy 
dwóch sąsiadujących neumatycznych znaków17. Celem ich zastosowania była po-
moc w uczeniu się śpiewu, a także zapobieżenie skażeniu melodii. Przez niektórych 
historyków jest to jednak oceniane jako regres w neumatycznym systemie notacji. 
Pojawiał się bowiem znak określający wysokość dźwięku, a więc w pewnym sensie 
oznaczało to zerwanie z początkową ideą „sukcesji” kościelnej notacji18. 

Irmologion supraski19

Irmologionem supraskim jest nazywany rękopis księgi liturgicznej powstałej 
w Monasterze Supraskim, w której zostały spisane różnorodne teksty potrzebne cer-
kiewnemu śpiewakowi podczas odprawiania nabożeństw. Jest to swoista podręczna 
księga niezbędna w pełnieniu  obowiązków psalmisty – śpiewaka na cerkiewnym 
klirosie. Nazwa irmologion nie oznacza w tym przypadku tylko zbioru irmosów. 
Zgodnie z praktyką stosowaną na terenach ówczesnego Wielkiego Księstwa Litew-

15 И.А. Гарднер, Богослужебное пение Русской Православной Церкви, Jordanville, t. 1, New 
York 1978, s. 311.

16 А.В. Потапцев, Церковное пение: <http://xn----7sbijoocw0aed3d.xn--p1ai/staroobrjadches 
koe-cerkovnoe-iskusstvo/penie/> [dostęp 14.11.2022].

17 И.А. Гарднер, Богослужебное…, t. 1, s. 526.
18 В.И. Мартынов, История…, s. 126.
19 Irmologion supraski (1598–1601) znajduje się w zbiorach Narodowej Biblioteki Ukrainy im. 

W.I. Wernadskiego w Kijowie (Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського): ЦНБ, 
sygn I, 5391.
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skiego nazwy tej użyto dla księgi, w której umieszczono teksty nie tylko przypisane 
stricte  do imologionu, lecz także teksty śpiewane pochodzące z innych typów ksiąg 
liturgicznych: oktoechosu, minei, Boskiej Liturgii, a nawet tabele niezbędne w od-
powiednim wybieraniu irmosów i stichir na nabożeństwach20. Ponadto w Irmolo-
gionie Supraskim umieszczono tablice paschalne, potrzebne do wyznaczania daty 
święta Zmartwychwstania Pańskiego i związanych z nim innych świąt ruchomych. 
Takie  informacje jak chociażby tabele irmosów określające porządek śpiewania ka-
nonów są nieodzowne dla śpiewaka sprawującego swoją posługę na monasterskim 
klirosie. Jeśli wziąć pod uwagę treść zabytku, nie różni się on znacząco od innych 
rękopiśmiennych ksiąg tego typu powstałych w owym czasie na terenie Wielkie-
go Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej (Rusi południowo-zachodniej). To, co 
wyróżnia ten rękopis spośród innych, to użycie pięciolinijnej notacji muzycznej21. 
Dlatego z punktu widzenia muzykologii zabytek stanowi niezwykle cenne dzieło 
i jest jednym z najstarszych zachowanych rękopiśmiennych irmologionów z tego 
typu notacją22. Należy też podkreślić, że pięciolinijny system notacji muzycznej, 
w późniejszym okresie nazywany potocznie „kijowskim”, był odmienny od zapisu 
nutowego czterolinijnego, stosowanego w tym okresie w Kościele zachodnim.  

Autor rękopisu i okres jego powstania

Wydaje się pozornie, że wskazanie autora Irmologionu supraskiego nie sta-
nowi trudności. Rękopis jest podpisany przez Bohdana Onisimowicza rodem 
z Pińska i jest to odnotowane na tytułowej stronie księgi. Pełny tytuł pracy brzmi:  
Irmołoj Tvorenije Prepodobnaho Otca našeho Ioana Damaskina: Nanotovan w svja-
tej obiteli Monastyru Supraslskom Stołp Irmosov napisan rukoděljem Bohdana Oni-
simoviča Spevaka rodom s Pinska V lěto ot sozdanija mira 7109 A ot vopłoščenia 
Christova 160123.

Autorstwo Onisimowicza nie jest jednak jednoznaczne. Zmieniający się cha-
rakter pisma w poszczególnych częściach księgi wskazuje na istnienie więcej niż 
jednego autora rękopisu. Prawdopodobnie księga powstała dzięki pracy kilkunastu 

20 Е.Ю. Шевчук, Ирмологион, [w:] Православная энциклопедия, t. ХХVI, Москва 2011, 
s. 625–633.

21 Е.Ю. Шевчук, Киевская нотация, [w:] Православная энциклопедия, t. ХХXIII, Москва 
2018, s. 292–302.

22 Więcej o osobliwościach Irmologionu supraskiego: Ю. Ясiновський, Супрасльский iрмолой 
Богдана Онисимовича як пам’ятка киïвськоï митрополiï, „ΚΑΛΟΦΩΝΙΑ”, 2016, 8, s. 44–87.

23 Ірмолой Творенїє Прпⷣбнаго Ѿца нашего Іѡана Дамаскина Нанотовань Въ Ст҃ей 
ѡбители Монасътырꙋ Σѹпрасльско ⷨСтолпъ Ірмосѡ ⷡнаписа ⷩрѹкодѣле ⷨБогдана Ꙍнисимови ⷱ
Спевака Родомъ с Пинска В лѣто ѿ соⷥданїа мїра ҂зрд҃ а ѿ воплощенїа Хв҃а ҂ах҃а.
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osób. Analiza tekstu i papieru wskazuje, że trzy części były pisane w podobnym 
okresie i na takim samym papierze, jednak niezależnie. Rola śpiewaka Bohdana 
Onisimowicza polegała raczej na redakcji rękopisu. Mógł on, jako znawca sztuki 
śpiewu, nadzorować pracę innych śpiewaków monasterskich, którzy pomagali mu 
w przygotowywaniu potrzebnej księgi24, wprowadził do niej numerację wszystkich 
stron, a przede wszystkim nadpisał własnym imieniem stając się ten sposób jedy-
nym znanym autorem rękopisu. 

Na udział wielu osób w pisaniu dzieła pośrednio może wskazywać także okres 
powstania zbioru. Na stronie tytułowej umieszczono najbardziej prawdopodobną 
datę zakończenia księgi, rok 1601, a za rok rozpoczęcia jej pisania uznaje się 1598. 
Tę datę sugerować może zapis ze strony 22, gdzie rok wskazano w tabeli paschalnej. 
Zrobienie jednak tak obszernej księgi, złożonej z 565 kart (1130 stron), w ciągu 
trzech lat przez jedną osobę zatrudnioną do śpiewu w monasterze wydaje się mało 
prawdopodobne. Data paschalna z 1594 roku na stronie 26 umożliwia wydłużenie 
okresu powstawania księgi o kilka lat, niemniej jednak kilka charakterów pisma 
potwierdza, że krótki czas przygotowywania Irmologionu należy tłumaczyć wkła-
dem innych autorów.

Zapis strony tytułowej, wskazujący miejsce, autora i datę powstania, jest jed-
nak niezwykle cenny. Losy rękopisu, jego przeniesienie do innego ośrodka bez 
owego zapisu zagmatwałyby całkowicie ustalenie tych ważnych i cennych dla hi-
storii danych.

Losy autora i rękopisu

Zapis nutowy Irmologionu supraskiego wskazuje jednoznacznie na wysoki po-
ziom artystyczny jego autora. Niewątpliwie był on wyjątkowym specjalistą w dzie-
dzinie śpiewu cerkiewnego, ale także niezwykłym estetą. Wielość melodii, ich 
różnorodność i skomplikowany charakter, mogą świadczyć o niezwykłym talencie 
Onisimowicza. Znaczenie ośrodka monastycznego, jakim był Monaster Supraski 
pozwalało na zatrudnienie wyjątkowych śpiewaków. Wspomniany już zapis strony 
tytułowej pokazuje, że Bohdan przypuszczalnie nie był mnichem, lecz najpraw-
dopodobniej opłacanym „pracownikiem” monasteru, który pełniąc obowiązki 
zawodowego śpiewaka zarabiał na utrzymanie swoje, a być może i całej rodziny. 
W owym czasie była to częsta praktyka. O autorze i jego wielkim talencie wiele mó-
wią również misterne ornamenty i ryciny, którymi opatrzone są niektóre strony 
rękopisu. Najbardziej interesujące są jednak późniejsze losy śpiewaka i jego dzieła.

24 M. Abijski, Bogdan Onisimowicz – śpiewak rodem z Pińska, „Latopisy Akademii Supraskiej”, t. 
1: Prawosławni w dziejach Rzeczypospolitej, 2010, s. 50.
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Po pewnym czasie Bogdan Onisimowicz opuścił Monaster Supraski. History-
cy biorą pod uwagę różne przyczyny tej decyzji. Jedną z nich, najbardziej prawdo-
podobną była wola ktitora, Krzysztofa Chodkiewicza. Dokładna data opuszczenia 
monasteru przez Onisimowicza nie jest znana. Na ogół wymienia się 1630 rok, 
który pośrednio sugerują wybrane zapisy z zachowanych dokumentów Kroniki 
Lawry Supraslskiey, dotyczące rozprawy sądowej przeciwko Krzysztofowi Chod-
kiewiczowi z 27 listopada 1630 roku w Nowogródku. Rozstrzygała ona „naduży-
cia” ktitora, koniuszego Krzysztofa Chodkiewicza w odniesieniu do niektórych 
osób z monasteru25. W dokumencie sądowym jest mowa o wygnaniu niejakiego 
kriłosznika Bohdana, tylko za to, że był w dobrych stosunkach z ojcem Samuelem 
Sienczyłłą. Badający tę kwestię Marcin Abijski26 i Daniel Sawicki27, odwołując się 
do wspomnianego dokumentu, wskazują jako przyczynę opuszczenia monasteru 
właśnie konflikt z ktitorem – patronem monasteru. Powody mogły być także inne, 
a do wydalenia kilku osób z monasteru mogły doprowadzić zmiany we wspólnocie 
i wewnętrzne spory po ostatecznym przejściu monasteru na unię. Należy też wziąć 
pod uwagę fakt, że Krzysztof Chodkiewicz w tym czasie był już wyznania rzymsko-
katolickiego, a ponadto był w ciągłym konflikcie z unickim metropolitą kijowskim 
i halickim Józefem Welaminem Rutskim. Do zmiany miejsca mogły też przyczy-
nić się bardziej prozaiczne powody. Być może tak zdolnemu i doświadczonemu 
śpiewakowi zaproponowano lepsze warunki pracy, a wspomniany w dokumencie 
sądowym Bohdan był inną osobą zatrudnioną w monasterze, wszak od daty na 
stronie tytułowej Irmologionu do czasu rozprawy sądowej upłynęło 29 lat.

Warto z pewnością odnotować, że Onisimowicz opuszczając monaster naj-
prawdopodobniej zabrał dzieło swojego życia. Księgi miały wówczas ogromną war-
tość, a irmologiony były narzędziem potrzebnym śpiewakom w wykonywaniu ich 
obowiązków. Gdyby Bohdan go wziął, na nowym miejscu pracy nie pozostawałby 
bez niezbędnego wyposażenia. Księga mogła być też doskonałym świadectwem 
umiejętności i swoistym curriculum vitae śpiewaka. 

Można przypuszczać, że w połowie XVII wieku Irmologion supraski znajdo-
wał się już w Ławrze Kijowsko-Peczerskiej, o czym świadczy zapis stwierdzający 
przynależność dzieła: „bliżnija pieszczery prepodobnogo Antonija”, umieszczony 
na przedostatniej stronie księgi.

25 Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси, 
изд. при Управлении Виленского учебного округа, Вильна 1870, t. 9, s. 127–131.

26 M. Abijski, Bogdan Onisimowicz…, s. 50.
27 D. Sawicki, Wschodniosłowiański śpiew liturgiczny dawnej Rzeczypospolitej na przykładzie XVI 

Irmologionu Ławrowskiego, Lublin 2022, s. 55.
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Po zamknięciu w 1930 roku Ławry Kijowsko-Peczerskiej przez komunistów 
rękopis uznano za zaginiony. Przypadkowo odnalazł go w Kijowie w Centralnej Bi-
bliotece Naukowej Akademii Nauk Ukrainy w 1970 roku Anatolij Konotop, wów-
czas jeszcze aspirant28, kiedy szukał materiału do przyszłej pracy naukowej. Lokali-
zację zabytku wśród wielu rękopiśmiennych ksiąg muzycznych ułatwiły informacje 
uzyskane od Maksyma Brażnikowa i prof. Władimira Protopopowa29. Studiom nad 
Irmologionem Konotop poświęcił większość swojego naukowego życia. 

Znaczenie Irmologionu supraskiego i jego rola  
w deszyfracji zapisu neumatycznego

Irmologion supraski jest niezwykle cennym rękopisem. Zapisano w nim stare 
melodie śpiewane na nabożeństwach z przełomu XVI i XVII wieku. Jego wartość 
określa użycie notacji linijnej. Z tego okresu zachowało się wiele innych irmologio-
nów, w których za wyjątkiem kilku, posługiwano się jednak notacją neumatyczną. 
Nowa „kijowska” notacja ułatwiała odczytanie i odtworzenie XVI-wiecznych me-
lodii, zapisanych w innych irmologionach za pomocą kriuków – znaków neuma-
tycznych, których interpretacja budziła wątpliwości. Dlatego Irmologion supraski 
stał się również swoistym narzędziem do deszyfracji notacji neumatycznej z tamte-
go okresu. Ścieżka muzyczna danego hymnu liturgicznego, która miała powtórze-
nia melodyczne w określonych miejscach utworu, nałożona na zapis tego samego 
tekstu z notacją neumatyczną, gdzie również powtarzają się kriuki w identycznych 
miejscach, mogła być dowodem na występowanie w nich tej samej melodii. Nuto-
wy zapis na pięciolinii stanowił właściwie zapis konkretnych znaków neumatycz-
nych. Dlatego z Irmologionu supraskiego mogli prawdopodobnie korzystać nie-
którzy rosyjscy mediewiści z przełomu XIX i XX wieku, a w XIX wieku do zapisu 
neumatycznego sięgali wyłącznie staroobrzędowcy, których notacja na przestrzeni 
stuleci ulegała zmianom. Przy czym, staroobrzędowcy używali już wówczas w zapi-
sie neumatycznym wspomnianych wyżej kinowarnych pomiet – czerwonych znacz-
ników, a zatem ich praktyka nie mogła stanowić bazy gwarantującej w pełni właści-
we odczytanie wcześniejszych znamion – znaków neumatycznych. W działaniach 
na rzecz przywrócenia staroruskiego śpiewu specjaliści korzystali z różnych źródeł 
i narzędzi do najbardziej wiarygodnej deszyfracji starych znaków, w tym z rękopi-
sów z zapisem melodii „kijowską notacją”. Wśród nich są tak znani naukowcy jak 
Dimitrij Razumowski, Stiepan Smolenski, Wasilij Metałłow czy Antonin Preobra-

28 Patrz: А. Конотоп, Супрасльский Ирмологион, „Советская музыка”, 1972, nr 2, s. 117–121.
29 Por. wywiad z prof. A. Konotopem: Звуки древнего благочестия, <http://www2.pravoslavie.

ru/98481.html> [dostęp 4.12.2022].

http://www2.pravoslavie.ru/98481.html
http://www2.pravoslavie.ru/98481.html
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żenski. Ten ostatni zamieścił nawet w drugim wydaniu swojej książki Zarys historii 
cerkiewnego śpiewu w Rosji ilustrację z przykładem zapisu nutowego Irmologionu 
supraskiego30. Są to świadectwa potwierdzające nie tylko znajomość supraskiego 
rękopisu, ale i jego wykorzystywanie. Nutowy zapis różnych melodii w Irmologio-
nie supraskim był tym cenniejszy, że wyprzedzał o więcej niż pół stulecia rękopisy 
z tego typu notacją powstałe na terenie Rosji31.

Wspomniany wyżej prof. Konotop, który wydał wiele płyt ze śpiewami z Ir-
mologionu supraskiego, w jednym z wywiadów stwierdził, że nie był pionierem na 
polu deszyfracji i przywracania starych raspiewów, gdyż wielu znawców przed nim 
już się nad tym trudziło.  Jednocześnie potwierdził, „że ze względu na swoją skalę, 
intonacyjne piękno i objętość, Irmologion supraski jest dziełem wyjątkowym”32.

Mimo że wprowadzenie do ksiąg drukowanych kwadratowej notacji „kijow-
skiej” zubożyło możliwości zapisów różnych aspektów śpiewu i, jak pisze Daniel 
Sawicki, „przyczyniło się do zatracenia pierwotnej roli śpiewu cerkiewnego, jaką 
powinno być przekazywanie i komentowanie treści zawartych w tekstach litur-
gicznych”33, to jednak należy stwierdzić, że rękopis z Supraśla pozwolił zachować 
od zapomnienia wiele starych melodii, które ponownie znalazły się w liturgicznej 
praktyce.

30 А.В. Преображенский, Очерк истории церковного пения в России, Санкт-Петербург 
1910, s. 21. 

31 Por. И.А. Гарднер, Богослужебное пение Русской Православной Церкви, т. 1: Сущность, 
система и история, Jordanville (New York), 1978, s. 15, 84.

32 Звуки древнего благочестия, <http://www2.pravoslavie.ru/98481.html> [dostęp: 04.12.2022].
33 D. Sawicki, Wschodniosłowiański…, s. 301.

http://www2.pravoslavie.ru/98481.html
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Manuskrypt greckiego imologionu z przełomu XI i XII w.  
(domena publiczna)
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SUMMARY  
Abp Jakub Kostiuczuk  

Evolutions of Musical Notation.  
The Role and Importance of the Suprasl Irmologion  

in the Matter of “Deciphering” Neumatic Singing

Keywords: Church singing, neumatic notation, Suprasl Irmologion, Orthodox 
Church

The article is devoted to the Suprasl irmologion and its role in resto-
ring Orthodox chant from the second half of the 16th century. The first part 
is devoted to ancient musical notations and later to the notations used in 
the Orthodox Churches of various national traditions. The further part of 
the article discusses the Suprasl irmologion. Subsequently, issues related to 
the content of the manuscript, the musical notation used in it, the period of 
its creation, as well as issues regarding authorship were examined. Then the 
fate of the author and the manuscript were presented. The discovery of the 
manuscript enabled the reconstruction of the church chanting practiced in 
the 16th century in the territories of the Grand Duchy of Lithuania and the 
Polish-Lithuanian Commonwealth. A characteristic feature of the Suprasl ir-
mologion is the use of a linear “Kyivan” musical notation. The usage of this 
notation distinguishes the Suprasl irmologion from other irmologia of that 
period. The manuscript is a valuable relic that allows us to reconstruct the 
tradition of Church chanting from four centuries ago.
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Pierwszy hymn delficki (domena publiczna).

Przedostatnia strona Irmologionu Supraskiego.

Wszystkie fotografie Irmologionu Supraskiego pochodzą ze strony Narodowej Biblioteki 
Ukrainy im. W.I. Wernadskiego [online] <http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0000281>.



Przykład ryciny i ornamentu ze strony rozpoczynającej hymny Wielkiego Piątku.



Przykład ryciny i ornamentu ze strony rozpoczynającej hymny Wielkiego Piątku.



Strona tytułowa Irmologionu Supraskiego.
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